Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Przygoda braci z muzyczn¹ ksi¹¿k¹
Zachêcamy do lektury, to swoista lekcja historii Polski
lat 80- tych. Z chojnowskim akcentem.

-GazetaChojnowska ma20lat
Z wizyt¹ u przyjació³
Pokój na œwiecie zale¿y od wzajemnego zrozumienia miêdzy
narodami, to zaœ, mo¿liwe jest tylko poprzez wzajemne poznanie.

Siódma Silebia
VII Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska SILEBIA 9 maja
mia³ swoj¹ siódm¹ ju¿ edycjê.

Oœwiatowe

19 maja odby³ siê kolejny, ju¿ 12., Majowy Festyn Trójki.

7-10 kwietnia reprezentacja uczniów SP4 przebywa³a w mieœcie
partnerskim Egelsbach na zaproszenie pana Dietera Schroedera.

Koncert z przes³aniem
„Pomoc Niesie Uœmiech” g³osi³o has³o imprezy. I rzeczywiœcie - radoœæ
malowa³a siê na twarzach daruj¹cych i obdarowanych.

festyny

Gimnazjum nr 2 zorganizowa³o Ekologiczny Festyn Rodzinny.
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Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 16.05.2012 r. do 06.06.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal u¿ytkowy nr 7, po³o¿ony przy ul. Drzyma³y Nr 2
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 16 maja 2012 r. Nr 44/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w terminie do dnia 27.06.2012 r.
2) w dniach od 16.05.2012 r. do 06.06.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
niezabudowane nr 466/1, 466/2, 466/3,
466/4, 466/5, po³o¿one przy ul. Wincentego
Witosa w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2012 r.
Nr 45/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 27.06.2012 r.
1) w dniach od 21.05.2012 r. do 11.06.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 321/13, po³o¿onej przy ul.
Miko³aja Reja w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 21 maja 2012 r.).

Porozumienie stron
14 maja burmistrz Miasta Chojnowa i wójt
Gminy Chojnów po kilku miesi¹cach negocjacji
i uzgodnieñ podpisali porozumienie, na mocy

Chojnowianka Miss
Ziemi Legnickiej!
20 maja w hotelu Qubus w Legnicy odby³ siê
fina³ wyborów Miss Polonia Ziemi Legnickiej,
któr¹ prowadzi³ Cezary Pazura. Spoœród 11
kandydatek walcz¹cych o koronê Miss - z ca³ego
regionu- znalaz³y siê a¿ cztery chojnowianki:
Agnieszka Gabinet, Agnieszka Kuhnert,
Katarzyna Wêgierska i Ewelina Kossakowska.
Walczy³y one o tytu³ najpiêkniejszej, koronê
i prawo do udzia³u w finale Miss Polonia
Dolnego Œl¹ska. Kandydatki staj¹ce do walki
o tytu³ najpiêkniejszej zaprezentowa³y siê
w strojach wieczorowych, strojach od sponsora
i kostiumach bikini. Jury najbardziej spodoba³a
siê 18-letnia chojnowianka Katarzyna
Wêgierska, której przyznano tytu³ Miss
Polonia Ziemi Legnickiej 2012 roku. Koronê
nowo wybranej Miss wrêczy³a Maria

Nowakowska - Miss Polonia 2009 roku.
Kasia jest uczennic¹ technikum hotelarskiego
i interesuje siê muzyk¹ i tañcem.
Tytu³ I wicemiss otrzyma³a Klaudyna Stawicka,
II wicemiss zosta³a Anna Kostrzycka, tytu³
Miss Publicznoœci powêdrowa³ do Joanny
Wêgrowskiej.
Wszystkim zwyciê¿czyniom gratulujemy!
Kasi ¿yczymy dalszych sukcesów w walce
o tytu³ Miss Dolnego Œl¹ska.

Zdolne gimnastyczki

którego miasto umo¿liwi realizacjê rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dzieci
5 i 6-œcio letnie oraz obowi¹zku szkolnego
uczniom zamieszka³ym na terenie gminy
w przedszkolach i szko³ach podstawowych
prowadzonych przez miasto.
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Marcichowska. Dziewczêta zosta³y wyró¿nione
za wartoœæ techniczn¹ uk³adu. Elementy
obowi¹zkowe tj: „pompki”, „pajace”, „brzuszki”,
elementy równowagi zosta³y ocenione bardzo
wysoko. U jednego z sêdziów otrzyma³y

W zwi¹zku z tym, ¿e przyznawana subwencja
oœwiatowa nie wystarcza na pokrycie niezbêdnych kosztów kszta³cenia, gmina wiejska Chojnów
sfinansuje te koszty proporcjonalnie do liczby
uczniów - mieszakñców gminy Chojnów.

10/10pkt.
Gratulujemy dziewczêtom sukcesu i mamy
nadziejê, ¿e za rok bêd¹ triumfowaæ na podium!

Komunikat dla rolników

zdj. R. Wyciszkiewicz

Z prac wydzia³ów
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27 kwietnia we Wroc³awiu odby³ siê fina³
wojewódzki w Aerobiku Rekreacyjnym.
W zawodach wziê³o udzia³ 16 zespo³ów z ca³ego
Dolnego Œl¹ska, m.in. Wroc³aw, Œcinawa,
Œwidnica, Œwierzawa, Dzier¿oniów, Lubin...
oraz uczennice chojnowskiego Gimnazjum nr 1.
Dziewczêta ze szkolnego zespo³u tañca
„D¿ajf” w klasyfikacji koñcowej uplasowa³y
siê na V miejscu.
Gimnazjum nr 1 reprezentowa³y: Oktawia
Barska, Marta Moszyñska, Ola Frania, Ania
Osadkowska, Basia Wójtowicz, Aneta Samoraj
oraz rezerwowe: Elwira Samoraj i Kamila

W zwi¹zku z niepokoj¹cym wzrostem liczby
przypadków nielegalnego stosowania m¹czek
miêsno-kostnych w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym
w tej sprawie przez Komisjê Europejsk¹ do
Rz¹du RP, G³ówny Lekarz Weterynarii informuje:
Zakaz stosowania m¹czek miêsno-kostnych
w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich nie zosta³
zniesiony i nie przewiduje siê jego odwo³ania.
Nadal obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz stosowania m¹czek miêsno-kostnych w ¿ywieniu
zwierz¹t gospodarskich.
Ka¿dy rolnik, który podejmuje decyzjê o nielegalnym zastosowaniu w ¿ywieniu zwierz¹t
gospodarskich m¹czek miêsno-kostnych, musi
liczyæ siê z dotkliwymi sankcjami finansowymi
i karami, miêdzy innymi:
- zg³oszeniem nielegalnej dzia³alnoœci do
organów œcigania,
- przeszukaniem gospodarstwa z udzia³em policji,
na okolicznoœæ nielegalnego posiadania m¹czek
miêsno-kostnych,
- na³o¿eniem przez S¹d kary grzywny w wysokoœci
nawet ponad 1 mln z³otych,
- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecnoœæ m¹czek miêsno-kostnych na koszt w³aœciciela,
- blokad¹ stada zwierz¹t wraz z zakazem ich
sprzeda¿y i wprowadzania do obrotu.
W konsekwencji blokady, zwierzêta bêd¹ kierowane do uboju w rzeŸniach, a otrzymane produkty
bêd¹ poddawane utylizacji na koszt w³aœciciela
lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierz¹t
domowych lub miêso¿ernych zwierz¹t futerkowych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, przypomina siê,
¿e zastosowanie m¹czek miêsno-kostnych
w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich nara¿a rolnika
na ogromne straty finansowe oraz powa¿ne
problemy natury karno-administracyjnej.
U¿ycie do ¿ywienia zwierz¹t m¹czek miêsnokostnych jest przestêpstwem zagro¿onym,
wed³ug prawa polskiego, kar¹ grzywny, kar¹
ograniczenia wolnoœci do roku lub obiema
karami ³¹cznie.
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
koledze Krzysztofowi Grzechowi
z powodu œmierci ¯ony

œp. El¿biety Grzech
oraz wszystkim bliskim zmar³ej
sk³adaj¹ radni Rady Miejskiej Chojnowa.

"Mo¿na odejœæ na zawsze, by stale byæ blisko"
ks. Jan Twardowski

Panu Krzysztofowi Grzechowi,
Wiceprzewodnicz¹cemu Rady,
s³owa wspó³czucia w trudnych chwilach po œmierci ¯ony
oraz kondolencje bliskim zmar³ej

œp. El¿biety Grzech
sk³ada
Burmistrz Miasta Jan Serkies i pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.

"Kochaæ Ciê by³o ³atwo
Zapomnieæ - niemo¿liwe"

Sk³adamy podziêkowania wszystkim, którzy dzielili
z nami smutek, ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœæ
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
przedwczeœnie zmar³ej

œp. El¿biety Grzech
za wsparcie duchowe i wszelk¹ pomoc
sk³ada rodzina

Czas jest najlepszym
lekarstwem na smutek,
a wspomnieñ nikt nam
nie odbierze.
Zawsze bêd¹ z nami.
Z wyrazami wspó³czucia
dla Krzysztofa Grzecha

" Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych"

Serdeczne podziêkowanie wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszej Mamy i Babci

Ksawery Winiarskiej
sk³ada
pogr¹¿ona w smutku rodzina.

4

i ca³ej rodziny
- pracownicy
Powiatowego Urzêdu
Pracy
w Legnicy
oraz Filii w Chojnowie.
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Koncert z przes³aniem
Taniec, œpiew, akrobatyka. Humor, refleksja i zrozumienie. Wiele
emocji wype³nia³o tegoroczny koncert charytatywny zorganizowany
przez Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski. 10 maja sala widowiskowa MOKSiR wype³ni³a siê
¿yczliw¹, czu³¹ na problemy innych publicznoœci¹, która oklaskiwa³a
tego dnia równie ¿yczliwych artystów.
„Pomoc Niesie Uœmiech” g³osi³o has³o imprezy.
I rzeczywiœcie - wsparcie, zainteresowanie,
zrozumienie wywo³a³o uœmiech na twarzach
daruj¹cych i obdarowanych.
Mo¿na mieæ d³onie sprawnie jak
u chirurga i do nikogo ich nie wyci¹gaæ.
Mo¿na do ka¿dego wyci¹gaæ d³oñ nie
umiej¹c szklanki wody utrzymaæ ni¹.

Zebrane tego dnia cegie³ki przynios³y stowarzyszeniu 1100 z³. Pieni¹dze te ju¿ od dawna
maj¹ swoje przeznaczenie - wspomog¹ rehabilitacjê dzieci. Na zebran¹ sumê z³o¿y³a siê
hojnoœæ mieszkañców Chojnowa, praca organizatorów i wspó³organizatorów oraz zaanga¿owanie artystów. Tego dnia na scenie
wiele siê dzia³o. Widzów przywita³ goszcz¹cy
Mo¿na dostrzegaæ i cieszyæ siê
tym co jest piêkne maj¹c za ciemn¹
zas³on¹ oczy zamkniête.
Mo¿na mieæ wzrok dobry jak sokó³
i nie widzieæ niczego wokó³.

w naszym mieœcie po raz pierwszy zespó³
akrobatyczny ze Œwierzawy skupiaj¹cy
najm³odszych adeptów sztuki akrobatycznej.
Swój solowy wokalny wystêp mia³a Teresa
Wróblewska jedna z podopiecznych ŒrodoMo¿na byæ piêknym i przed ludŸmi uciekaæ, mo¿na te¿ twarz mieæ
skrzywion¹ lecz wci¹¿ do innych
siê uœmiechaæ.
wiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej
z Chojnowa pokazali natomiast niezwykle
ekspresyjny taneczny show.
Kinga Wróbel, Danuta Leonhardt oraz
Ma³gorzata Szklarz tak¿e wspar³y czêœæ
artystyczn¹ dziel¹c siê tym co maj¹ - talentem

wokalnym, a utytu³owany Karambol zatañczy³
jeden ze swoich nagrodzonych uk³adów. Salwy
œmiechu wywo³ywa³y na sali dwa rodzime
Mo¿na nie widzieæ, nie chodziæ
nie mówiæ, a byæ sprawniejszym
od tak zwanych zdrowych ludzi.

kabarety - „Byle Do Przodu” dzia³aj¹cy przy
MOKSiR oraz „Na Czworaka” z Powiatowego
Zespo³u Szkó³.
Co to znaczy byæ niepe³nosprawnym?
Mo¿na mieæ cia³o kalekie,
a byæ pe³nosprawnym cz³owiekiem.

Koncert Charytatywny niós³ ze sob¹ radoœæ,
wra¿liwoœæ i nadziejê. Przyniós³ te¿ konkretn¹
pomoc. Wszystko i wszyscy zatem spisali siê
na pi¹tkê.
eg

Podziêkowania
SSPDiMST serdecznie dziêkuje panu burmistrzowi Janowi Serkiesowi za pomoc i okazywane
wsparcie. Dziêkujemy tak¿e Fundacji „Rosa” za wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia. Dziêkujemy równie¿ Warsztatom Terapii Zajêciowej za wszelk¹ pomoc. Dziêkujemy
Panu Maciejowi Cieœli za ¿yczliwoœæ i wsparcie. Dziêkujemy Pani Bonie Szaban oraz
M³odzie¿owej Radzie za pomoc w organizacji koncertu.
W szczególny sposób chcielibyœmy podziêkowaæ zespo³om muzycznym, akrobatycznym, solistom
i chojnowskim kabaretom. Serdeczne podziêkowania dla Zespo³u Akrobatyczno-Artystycznego
ze Œwierzawy, Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach i pani Teresy Wróblewskiej,
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie, Kingi Wróbel (wokalistki ze Z³otoryi), zespo³u
tanecznego KARAMBOL, Kabaretu „Byle do przodu” Danuty Leonhard, Kabaretu „Na
czworaka”, Ma³gorzaty Szklarz.
Dziêkujemy naszym terapeutom: pani Magdalenie Korenik, pani Dorocie Klimas, panu
£ukaszowi Ptakowi za ich pracê z naszymi dzieæmi.
Dziêkujemy panu Stanis³awowi Horodeckiemu za u¿yczenie sali kinowej i kawiarni.
Dziêkujemy pani Mirce Spes i pani Barbarze Landzberg za pomoc i okazan¹ ¿yczliwoœæ.
Dziêkujemy rodzicom zrzeszonym w Stowarzyszeniu za pomoc i zaanga¿owanie w pracy na
rzecz Stowarzyszenia.
Gor¹co chcielibyœmy podziêkowaæ wszystkim, którzy przekazali jeden procent swojego
podatku na rzecz Stowarzyszenia. Zebrane z tego tytu³u œrodki bêd¹ wykorzystane na cele
rehabilitacyjne naszych dzieci.

Gadaninki korczakowskie
18 maja w Szkole Podstawowej nr 4 odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs
Recytatorski „Gadaninki korczakowskie” dla szkó³ i placówek dolnoœl¹skich, których patronem jest Janusz Korczak. Celem konkursu
by³a popularyzacja utworów J. Korczaka oraz tekstów o Korczaku.
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W konkursie wziêli udzia³ uczniowie z zaprzyjaŸnionych szkó³ - Szko³y
Podstawowej nr 5 z Jawora, Szko³y Podstawowej z Brochocina, Szko³y
Podstawowej z Sobótki, oraz uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 4.
Recytatorów ocenia³a komisja w sk³adzie: Stanis³aw Horodecki dyrektor MOKSiR-u, Klaudia Dominiak - nauczyciel j. polskiego
w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, El¿bieta Rusiecka - bibliotekarz SP4.
Jury przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce - Marta Sobiechowska ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie
II miejsce - Gabriela Kur ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie
- Hubert Wojtasiñski ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Jaworze
III miejsce - Aleksandra Gruca ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie
- Hanna Kosiñska ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Jaworze
- Malwina Kondziela ze Szko³y Podstawowej w Sobótce.
Konkurs przebiega³ w mi³ej i serdecznej atmosferze. Uczniowie przygotowali
bogaty i trudny repertuar utworów Janusza Korczaka oraz tekstów o Korczaku.
(sz.)
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Wizyta u przyjació³
Na zaproszenie Honorowego Obywatela
7-10 kwietnia reprezentacja uczniów Szko³y Podstawowej nr 4 przebywa³a w mieœcie partnerskim Egelsbach na zaproszenie pana Dietera
Schroedera. Podczas pobytu prezentowali swoje umiejêtnoœci taneczne
i wokalne w Szkole Podstawowej im. Wilhelma Leuschnera, w Domu
Opieki oraz na jednym z miejskich placów. Mieli te¿ okazjê uczestniczyæ w zajêciach bibliotecznych i lekcji w szkole. Zwiedzili tak¿e
lotnisko w Egelsbach oraz ogród zoologiczny.
Wyjazd nie odby³by siê, gdyby nie pomoc wielu sponsorów. Serdecznie
dziêkujemy przede wszystkim panu Schroederowi za zaproszenie, sfinansowanie pobytu dzieci i uatrakcyjnienie wizyty w Niemczech.
Dziêkujemy paniom Katarzynie Szumilas i Joannie Goœciorze, a tak¿e
rodzicom uczniów wyje¿d¿aj¹cych do Egelsbach i pani dyrektor El¿biecie
Borysewicz za zebranie kwoty 7.500 z³. na pokrycie kosztów wyjazdu.
Wyjazd nale¿a³ do bardzo udanych, uczestnicy wrócili zadowoleni
i pe³ni wra¿eñ.
(sz)

***
Porozumienie bez s³ów
„Pokój na œwiecie zale¿y od wzajemnego zrozumienia miêdzy narodami,
to zaœ, mo¿liwe jest tylko poprzez wzajemne poznanie”.
Ten cytat od siedmiu ju¿ lat towarzyszy idei partnerstwa miêdzy
niemieckim Egelsbach a Chojnowem. W takim te¿ duchu - poznawania
tradycji, kultury, zwyczajów przebiega³a kolejna wizyta mieszkañców
Chojnowa w zaprzyjaŸnionym mieœcie.
Niemal 40.osobowa grupa chojnowian wyjecha³a do Niemiec 16 maja.
Ten dzieñ up³yn¹³ na dziewiêciogodzinnej podró¿y, po przyjeŸdzie
zatem i serdecznych powitaniach, goœcie rozeszli siê do prywatnych
domów w towarzystwie swoich gospodarzy.
Oficjalna wizyta rozpoczê³a siê nastêpnego dnia Msz¹ œw., która dla
wszystkich by³a niecodziennym wydarzeniem. Prowadz¹cy eucharystiê
ks. Tobias Josef Geeg w swoim kazaniu podkreœla³ znaczenie i potrzebê
wzajemnych kontaktów i kreowania pozytywnych relacji miêdzy narodami.
Mi³ym akcentem ze strony Polaków by³ wystêp z popularn¹ niemieck¹
pieœni¹ koœcieln¹, do wtóru której przy³¹czyli siê wszyscy wierni.
Po mszy odby³o siê oficjalne przywitanie goœci. Chojnowian wita³
m.in. obecny, ale koñcz¹cy ju¿ swoj¹ kadencjê burmistrz Egelsbach
Rudi Moritz oraz przejmuj¹cy od niego burmistrzowski fotel Jürgen
Sieling, a tak¿e przewodnicz¹cy niemieckiego stowarzyszenia miast
partnerskich Horst Miltenberger. Ze strony polskiej swoje wyst¹pienie
mia³ reprezentuj¹cy chojnowski samorz¹d przewodnicz¹cy Rady
Mejskiej Jan Skowroñski oraz przewodnicz¹ca naszego stowarzyszenia
miast partnerskich El¿bieta K³apciñska.
Tego dnia chojnowianie odwiedzili jeszcze oœrodek dla niepe³nosprawnych w Darmstadt-Wixhausen, gdzie upoœledzeni umys³owo
w komfortowych warunkach mieszkaj¹ do koñca swoich dni, zajmuj¹
siê zawodowo ogrodnictwem, pracuj¹ w pralni i gospodarstwie
domowym i, co istotne, s¹ integraln¹ czêœci¹ lokalnej spo³ecznoœci.
Dzieñ zakoñczy³ siê sympatyczn¹ biesiad¹ z regionaln¹ kuchni¹
i folkowymi przyœpiewkami.
Nastêpnego dnia rano chojnowianie wraz z mieszkañcami Egelsbach
wyjechali na wycieczkê do Heidelbergu - miasta romantycznego,
z interesuj¹ca histori¹, z wieloma zabytkami, czêsto porównywanego
do naszego Krakowa. Tu spêdzili niemal ca³y dzieñ. PóŸnym popo³udniem
przewidziano jeszcze wizytê w najstarszym prywatnym browarze
w Hesji, w po³o¿onym nieopodal Egelsbach Darmstadt.
Sobotni dzieñ up³yn¹³ pod znakiem poznawania Egelsbach. W planie
tego dnia by³a wizyta w oczyszczalni œcieków, zwiedzanie zmodernizowanego niedawno lotniska i zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹
Czerwonego Krzy¿a. Znalaz³ siê tak¿e czas na grupowe zdjêcie na
Haynau Platz - skwerze w otoczeniu nowej zabudowy jednorodzinnej. Ten mi³y gest ze strony niemieckiej, dla wielu jest bardzo
wymowny. Estetyczny, zadbany plac z widoczn¹ nazw¹ i herbem
Chojnowa wbudowanym z mozaiki w centralny punkcie placu od
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dawna jest rozpoznawalnym miejscem w Egelsbach. Dzieñ zakoñczy³
siê wieczorkiem po¿egnalnym, podczas którego dziêkowano goœciom,
gospodarzom, darowano sobie drobne prezenty, ustalano terminy
kolejnych wizyt.
Umowa partnerska pomiêdzy Egelsbach i Chojnowem zosta³a podpisana 7 lat temu. Zawarto j¹ by „burzyæ mury, a w ich miejsce stawiaæ
stabilne mosty”. Trudno powiedzieæ czy tegoroczna wizyta powali³a
jakiœ kolejny mur. Wed³ug uczestników od dawna nie ma ju¿ czego
burzyæ. Jedyn¹ barier¹, która stawia opór jest jêzyk, ale wœród ¿yczliwych
sobie osób porozumieæ mo¿na siê nawet bez s³ów.
eg
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Drugi przetarg ustny, nieograniczony na najem lokali u¿ytkowych:
1. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Drzyma³y 1 o powierzchni 14,96 m2.
2. Pomieszczenia biurowego przy ul. Kolejowej 27/2 o powierzchni 18,70 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni
u¿ytkowej netto, gara¿u wynosi 3,50 z³. , a pomieszczenia biurowego 6,00 z³
+ podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 06 czerwca 2012r. o godz 10:00 w sali nr 11
znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
04 czerwca 2012r. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu,
najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 21.05.2012r. do 04.06.2012r.
w godz. 8.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM w Chojnowie,
ul. Drzyma³y 30 tel. 76 8 188 371. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 6
miasta Chojnowa (w rejonie ul. £u¿yckiej):

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Dzi¹³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci
znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek).
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Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 26 czerwca 2012 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 20 czerwca
2012 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów

z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 600,00 z³ - dot. dz. 185/13, 560,00 z³
- dot. dz. 185/14, 540,00 z³ - dot. dz. 185/15,
530,00 z³ - dot. dz. 185/16, 620,00 z³ - dot. dz.
185/17, 650,00 z³ - dot. dz. 185/18, 590,00 z³ dot. dz. 185/19 i 570,00 z³ - dot. dz. 185/20.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Czas na zdrowie!!!
Ka¿dy z nas zna przys³owia i powiedzenia: „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, „Zdrów jak ryba”. Jednak czêsto zapominamy co nale¿y robiæ,
by byæ zdrowym jak ryba…
Zasadom zdrowego stylu ¿ycia, prawid³owego od¿ywiania i znaczeniu
aktywnoœci fizycznej poœwiêcony by³ Ekologiczny Festyn Rodzinny
zorganizowany przez Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie 12 maja 2012 roku. W sobotnie popo³udnie budynek szko³y
oraz tereny zielone wokó³ têtni³y dŸwiêkami energetycznej muzyki,
rozentuzjazmowanymi g³osami uczestników, licznych atrakcji kulinarnych, sportowych, artystycznych oraz akcji ekologicznych i pokazów
ratownictwa medycznego. Ale zanim rozpocz¹³ siê festyn, dzia³a³a na
wielk¹ skalê jego promocj. Maskotk¹ imprezy zosta³ „Królik Zdrowiak”,
który w pi¹tkowe po³udnie czêstowa³ chojnowian marchewk¹ i rozdawa³ ulotki o zaplanowanych atrakcjach.
mocy zió³. Wielkie rzesze „Milusiñskich” gromadzi³y siê w artystycznych
zak¹tkach festynu: „K¹ciku Malucha”, „K¹ciku origami”. Nieopodal
nich roz³o¿ono materace dla wolontariuszy programu „Projektor” studentów wroc³awskich uczelni, którzy edukowali w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Promowanie idei szeroko pojêtego
zdrowia - w zgodzie z samym sob¹, œrodowiskiem widoczne by³o na
stoiskach: z „Przepiœnikami” - „Kulinarnymi notesami”; zbiórki elektroœmieci i makulatury; Stowarzyszenia „Podaj ³apê” i Terenowego
Oddzia³u Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Legnicy. Najbardziej emocjonuj¹ce okaza³y siê atrakcje sportowe:
mecze pi³ki no¿nej i siatkowej oraz „II Bieg Malucha” dla przedszkolaków
w wieku 4-5-6 lat. Ju¿ po raz drugi nasze gimnazjum jest organizatorem biegów, które w³¹czaj¹ nasz¹ spo³ecznoœæ w ogólnopolsk¹ akcjê
„POLSKA BIEGA”. W tym roku na starcie stanê³o 89. biegaczy!!!
Przed biegiem wziêli udzia³ w profesjonalnie przygotowanej przez
instruktorkê aerobiku: Marzenê Anton rozgrzewce!!! Potem przeszli
na trybuny - do „Strefy Kibica”, by wzi¹æ udzia³ w nauce kibicowania!!!
A potem… Siê dzia³o!!! Za¿arta walka, przyjemnoœæ biegu i wspólnej
zabawy - sportowa rywalizacja w wykonaniu najm³odszych!!!
Dla doros³ych tak¿e przewidziano niespodziankê. Na murawê szkolnego
boiska zaprosiliœmy wszystkich chêtnych do udzia³u w „Zumbowo
zakrêconym aerobiku”.
Na scenie zaprezentowali siê cz³onkowie grupy bokserskiej Champion
Powiat Legnicki, pod opiek¹ trenera - Arkadiusza Lewandowskiego.
W miêdzyczasie wszystkich wydarzeñ na terenach zielonych, wewn¹trz
budynku, w holu na parterze prezentowano filmy edukacyjne pt. „Œmietnik
w mojej g³owie”. Zgromadzeni w specjalnie przygotowanej scenerii
sali kinowej zapoznali siê z przekazem krótkich reporta¿y o stereotypach
prozdrowotnych wyborów.
(sz)

Od godz. 15:00 w sobotnie popo³udnie ruszy³a festynowa maszyna,
która doskonale funkcjonowa³a dziêki zaanga¿owaniu rodziców,
uczniów, nauczycieli, pracowników szko³y, zaprzyjaŸnionych firm
i instytucji oraz zaproszonych goœci. O wielkim rozmachu przedsiêwziêcia
propaguj¹cego zdrowy styl ¿ycia, zgodny z zasadami prawid³owego
od¿ywiania i aktywnego stylu ¿ycia, ale te¿ has³ami ¿ycia wg idei
zrównowa¿onego rozwoju œwiadczyæ bêd¹ nastêpuj¹ce informacje.
Podczas festynu po raz pierwszy ustawiono piêknie przystrojony stó³,
na którym imponuj¹co prezentowa³y sie tace, pó³miski i wazy z poczêstunkiem dla ka¿dego, kto przyszed³ na uroczyste rozpoczêcie imprezy.
Mo¿na by³o skosztowaæ potraw przygotowanych przez mamy z Rady
Rodziców, firmê cateringow¹ oraz nauczycieli: zup, kanapek, naleœników na
ostro i na s³odko, warzywnych sa³atek, „bukietów warzywnych”,
owoców. Atrakcj¹ festynu sta³y siê stoiska: Ekologicznego Gospodarstwa
Sadowniczego “Malinowa Zagroda” z Wilkocina we Wrzosowej
Krainie z serami, zielarski kram - pani Anny Dudziñskiej, instruktora
Fundacji Zielona Akcja, która oprócz sprzeda¿y przygotowanych przez
siebie produktów s³u¿y³a rad¹ i wsparciem merytorycznym o leczniczej
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Organizatorzy Ekologicznego Festynu Rodzinnego „Czas na zdrowie”
dziêkuj¹ wszystkim osobom, firmom i instytucjom, bez wsparcia których
niemo¿liwe by³oby przeprowadzenie - wed³ug opinii uczestników
imprezy - „tak wspania³ych atrakcji”. DZIÊKUJEMY:
Staroœcie Powiatu Legnickiego - Panu Jaros³awowi Humennemu;
Burmistrzowi Miasta Chojnowa - Panu Janowi Serkiesowi. Prezesom
„Estoril sp. z o.o.” - Pañstwu: Andrzejowi i Justynie Moñka; Paniom: Prezes
Gie³dy Warzywnej w Legnicy - Bo¿enie Pomyka³a; Janinie Chamar
Ma³ota - w³aœcicielce Biura Podró¿y Gromad; El¿biecie Gdula - w³aœcicielce sklepu wielobran¿owego; Halinie Chyb - w³aœcicielce Ksiêgarni „Alfa”;
Joannie Wêgierskiej - w³aœcicielce sklepu „Joanna”; Kazimierze
Burzmiñskiej - w³aœcicielce sklepu „Gala”; Ma³gorzacie Kamiñskiej w³aœcicielce sklepu „Dekor”; Kazimierze Babiarz - w³aœcicielce sklepu
wielobran¿owego; Pañstwu Bijak - w³aœcicielom sklepu „Jubiler”;
Panom: Janowi Rudziakowi i Zenonowi Rudziakowi - w³aœcicielom
sklepu sportowo - turystycznego; Andrzejowi Kupczyk - w³aœcicielowi
piekarni; Dyrektorowi Sklepu Decathlon w Legnicy - Rados³awowi
Pruchnik; Zenonowi Rudziak - w³aœcicielowi hurtowni.
Dyrekcja szko³y sk³ada gor¹ce podziêkowania na rêce Rady Rodziców,
wszystkich Rodziców, Nauczycieli, Pracowników, Uczniów zaanga¿owanych
w organizacjê festynu. Dziêki zaanga¿owaniu i ogromowi pracy w³o¿onej
w jego sprawne przeprowadzenie ekologiczny Festyn Rodzinny na
pewno na d³ugo pozostanie w pamiêci chojnowian!!!
DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!
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Kalendarz imprez
maj - czerwiec
Noc w Muzeum to nowa impreza
Muzeum Regionalnego, na któr¹
zapraszamy w godzinach nocnych
z 25 na 26 maja. XIII Ogólnopolski Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych STONOGA zaplanowano na
26 maja. Tego samego dnia
rozpoczn¹ siê sportowe zmagania
w ramach imprezy MiniEuro
2012, które potrwaj¹ do 3 czerwca. 27 maja chór Skoranta zaprasza na koncert z okazji Dnia
Matki. Pod koniec maja czeka nas
otwarcie dwóch wystaw - na plenerow¹ wystawê rzeŸby sepulkralnej od XVII do XX w. z okazji
Europejskiej Nocy Muzeów zaprasza muzeum, wystawê prac
plastycznych VI edycji konkursu “Kszta³ty i barwy mojego
œwiata’’ organizuje biblioteka.
1 czerwca na terenie miasta odbêd¹
siê zawody w ratownictwie medycznym. W tym samym czasie
w MOKSiR rozgrywany bêdzie
Turniej Bryd¿owy, a na Rybaczówce Zawody Wêdkarskie
z okazji Dnia Dziecka. 2 czerwca
kolejna edycja, ju¿ XVI Przegl¹du Piosenki Przedszkolnej
BAMBINIADA. 2 i 3 czerwca
rozpoczynaj¹ siê obchody DNI
CHOJNOWA. Przez cztery dni
od 7 do 10 czerwca przebiegaæ
bêdzie Miêdzynarodowy Festiwal Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t
i Ch³opców do lat 13. Dziewiêtnasta
edycja Pasowania na Czytelnika
odbêdzie siê w MOKSiR 13 czerwca. 15 czerwca zapraszamy do
domu kultury na imprezê biletowan¹ - przedstawienie teatralne
“SCENKI Z ZOSZCZENKI’’.
Nastêpnego dnia (16 czerwiec) pierwsza edycja Chojnowskiego
Festiwalu Chórów M³odzie¿owych. 19 czerwca zapraszamy na
II Festiwal Karaoke dla Osób
Niepe³nosprawnych. 24 czerwiec
wype³ni Turniej Pi³ki No¿nej
o Memoria³ Mariana Rabandy.
W czerwcu w Muzeum Regionalnym
dwie wystawy - „Anna Wszyndyby³. RzeŸba” - wystawa z okazji
Dni Chojnowa oraz Festiwalu
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego oraz „Delfina KrasickaOr³owska. Tkanina Artystyczna” - wystawa z okazji Dni Chojnowa oraz Festiwalu Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego.
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Siódma Silebia
VII Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego
Œl¹ska SILEBIA 9 maja mia³ swoj¹ siódm¹ ju¿ edycjê.
Za³o¿eniem przegl¹du jest prezentacja spektakli promuj¹cych kulturowe dziedzictwo Dolnego Œl¹ska
zawarte w baœniach i legendach tego regionu. Mile
widziane s¹ jednak tak¿e przedstawienia tzw. „otwarte”
czyli o tematyce dowolnej. I z tej formy grupy
teatralne korzystaj¹ najchêtniej.
W tym roku swoje prezentacje zapowiedzia³o siedem
teatrów z Dolnego Œl¹ska, nie wszyscy jednak potwierdzili udzia³. Publicznoœæ nie mia³a jednak powodu
do narzekania. Kilka spektakli, zró¿nicowanych
tematycznie, szczelnie wype³ni³o dwugodzinny

przegl¹d. Na scenie ogl¹daliœmy Ma³e Pche³ki
z Chojnowa w oryginalnym „Kopciuszku”, potem
prezentowa³y siê Pche³ki starsze w „£¹kowych stworach”. Po nich na scenie pokazali siê Przyjaciele
Lolka - teatr z Wa³brzycha, który jako jedyny

wyst¹pi³ w kategorii „Baœnie i Legendy Dolnego
Œl¹ska” z przedstawieniem „Skarby Pe³cznicy”.
„Bajki w krzywym zwierciadle” w humorystycznej
formie przekaza³y publicznoœci „Babsztyle”

z Gromadki. Przegl¹d zamkn¹³ chojnowski Antrakt
spektaklem „Piaskownica”.
Szacowne jury mia³o na tyle trudne zadanie, ¿e
postanowi³o tym razem, wyj¹tkowo przyznaæ wszystkim grupom równorzêdne nagrody. Dodatkowo
wyró¿niono szeœcioro m³odych aktorów nagrodami
indywidualnymi, które wrêczono Mai Berezowskiej,
Marcinowi Szumilasowi, Agnieszce Szczêsnej,
Natalii Sig³owej, Krzysztofowi Ba³ajowi i Paulinie
Pileckiej. Gratulacje!
eg

Obrazy ubieg³ego stulecia

“Wspó³czesne malarstwo polskie w zbiorach Muzeum
Regionalnego w Chojnowie” - wystawê pod takim
tytu³em zorganizowano w ramach zainicjowanych
kilka lat temu prezentacji kolekcji w³asnych. To
ju¿ czwarta wystawa zorganizowana w ramach
tego przedsiêwziêcia. Obrazy pokazane na wystawie pochodz¹ z lat 1949-1959. Do naszego muzeum
zosta³y pozyskane w 1975 r. z Centralnej Sk³adnicy
Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki z pa³acu
Zamoyskich w Koz³ówce. Do Chojnowa trafi³y 43
obrazy olejne, ponadto grafiki, rysunki, gwasze,
akwarele, w sumie 20 prac. Ogó³em zbiór liczy 63
dzie³a. Po raz pierwszy obrazy by³y prezentowane
na wystawie czasowej w Muzeum Regionalnym
30 lat temu. Z braku powierzchni wystawienniczej
nie s¹ one pokazywane na wystawie sta³ej. Jest to
wiêc jedyna okazja, aby je obejrzeæ. Na wystawie
pokazano 36 prac olejnych. Wœród nich s¹ obrazy
znanych artystów, którzy swoje umiejêtnoœci
zdobywali w pierwszych dekadach XX wieku
u wybitnych artystów polskich.

Obrazy malowane w latach 1949- 1959 powsta³y
w okresie tak zwanego realizmu socjalistycznego,
zwanego te¿ socrealizmem. W za³o¿eniu ideologów i propagatorów, mówi¹c najkrócej, sztuka
powinna byæ w treœci socjalistyczna, a w formie
narodowa.
11 maja wystawa mia³a swoje oficjalne otwarcie.
Do jej zamkniêcia pozosta³o niewiele czasu - ogl¹daæ
j¹ mo¿na do koñca miesi¹ca. Gor¹co polecamy.
j.j.

9

„Trójka” dwunasty raz
19 maja odby³ siê kolejny, ju¿ 12., Majowy Festyn Trójki. Impreza
by³a wspólnym dzie³em rodziców, uczniów i pracowników szko³y.
Dziêki ich wielkiemu zaanga¿owaniu oraz ludzi dobrej woli festyn po
raz kolejny by³ oczekiwanym wydarzeniem w naszym œrodowisku.
ak zwykle organizatorzy tegorocznej
imprezy starali siê zaspokoiæ zró¿nicowane
gusta jej uczestników. Wystêpowa³y
szkolne zespo³y: „Synkopa”, „Trójeczka”,
“Piramida”, grupa teatralna „Aja”, a tak¿e
laureaci m.in. Konkursu Piosenki Obcojêzycznej. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowali chojnowscy m³odzi bokserzy szkoleni
przez p. Arkadiusza Lewandowskiego.
Dziêki pomocy legnickiego Oddzia³u Terenowego KRUS ratownicy medyczni i stra¿acy
w symulowanym wypadku drogowym
zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy.
W punkcie pielêgniarskim badano ciœnienie
krwi, poziom cukru, przeprowadzano przesiewowe badania logopedyczne. Tradycyjnie
dzia³a³a kawiarenka „Pod Chmurk¹”, stoisko
z tani¹ ksi¹¿k¹, k¹cik kibica z gad¿etami na
Euro 2012, stoisko z zabawkami za z³otówkê.
Dla chêtnych znalaz³a siê te¿ pajda chleba
z kiszonym ogórkiem lub kie³baska z grilla.
Jak zwykle nie zawiedli harcerze serwuj¹cy
smakowit¹ grochówkê. Po raz pierwszy
zaprezentowan¹ na festynie atrakcj¹ by³ pokaz
legnickiej szko³y tresury psów. Wielbiciele
tañca towarzyskiego mieli okazjê podziwiaæ
m³odych adeptów tej dyscypliny sportowej,
w tym duety z naszej szko³y. Zorganizowano
te¿ rzut dartami do celu zakoñczony losowaniem atrakcyjnych nagród g³ównych. Nie
zawiedli jak co roku chojnowscy plastycy,
których prace licytowano na rzecz szko³y.
Mo¿na by³o równie¿ zostaæ posiadaczem
koszulki Szymona Paw³owskiego lub pi³ki
z podpisami zawodników Zag³êbia Lubin.
Najm³odsi znaleŸli te¿ coœ dla siebie - zabawê
na dmuchanych zamkach i trampolinie. Na
zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ „Antrakt”.
S³owem - dla ka¿dego coœ mi³ego. By³o
s³onecznie, radoœnie i weso³o.
(sz)

J

Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim
zaanga¿owanym w organizacjê festynu
i wszystkim darczyñcom: rodzicom, dzieciom,
pracownikom Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie, Ministerstwu Spraw Zagranicznych Centrum Informacji Europejskiej, firmie
“RMA POLSKA” sp. z o. o., Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnowie, kinu Helios Legnica,
Castoramie Legnica, Burger King Legnica,
KFC Legnica, firma Ciech S.A., klubowi
pi³karskiemu Zag³êbie Lubin, piekarni Kupczyk
- panu Andrzejowi Kupczykowi, firmie Dawidos,
Studiu Balicka - salonowi fryzjerskiemu pani
Danucie Balickiej- Kowalewskiej, PHU POLERS
- Andrzej Kaczmarek i s-ka s. j., cukiernictwopiekarnictwo - panu Stanis³awowi Kryszczukowi,
firmie „U Goœki” - pani Ma³gorzacie Kielan,
PHU Mars - pani El¿biecie Ficek, panu Krzysztofowi Fliœnikowi, PHU DANY Import-Export
sp. z o.o., Zak³adowi Wyrobów Skórzanych panu Marianowi Kostyszynowi, PHU Stakom,
PHU Bartek Bis - panu Mieczys³awowi
Wróblewskiemu, sklepowi komputerowemu
REMAR s.c. - pañstwu Renacie i Marcinowi
Wiszniewskim, firmie CEMO - panu Zygmuntowi
Mi³uchowi, PHU Pawe³ Giersok, Chojnowskiemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - panu Edwardowi Koœnikowi,
PHU Narzêdziowiec sp. z o.o. - panu Rafa³owi
Bajerowi, barowi Duet - panu Januszowi
Czapskiemu, Vision Optyk - Chojnów, Agencji
Wydawniczej Technopol, aptece SALIX panu Alfredowi Gruszce, Miejskiemu
Oœrodekowi Sportu i Rekreacji w Chojnowie
- panu Stanis³awowi Horodeckiemu, sklepowi
sportowo-turystycznemu panów Jana Rudziaka
i Zenona Rudziaka s c., sklepowi wielobran¿owemu i przemys³owemu - pani Barbarze Wiêcek,
FHU pani Anny Kozerskiej, Mechanice Maszyn
Biurowych - panu W³adys³awowi Szyde³ko,
Jubilerowi s c. Chojnów.
Obrazy na aukcjê dostarczyli: pani Anna
Pauch, pani Gra¿yna Wróbel, pan Zbigniew
Halikowski, pan Ireneusz Józefczuk, pani
Jolanta Anton.

PODZIÊKOWANIE
„Cz³owiek jest wielki, nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to,
czym dzieli siê z innymi...”
Poszkodowani w po¿arze oraz samorz¹d wsi
Witków sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za
ka¿d¹ formê pomocy otrzyman¹ dotychczas od
wszystkich ludzi dobrej woli, firm i instytucji.
Pomoc ludzka okaza³a siê nieoceniona, a jej
wielkoœæ zosta³a udowodniona ju¿ od dnia
po¿aru i wci¹¿ trwa.
Nasze wielkie „dziêkujê” kierujemy do:
- wszystkich, którzy uczestniczyli w akcji
ratunkowej, sprz¹taniu oraz zabezpieczeniu
pogorzeliska,
- jednostkom stra¿y po¿arnej m.in. naszej
miejscowej dru¿ynie OSP Witków
- mieszkañcom naszej wsi oraz samorz¹dowi
za zorganizowanie akcji „Od nas dla Was”.
Wszystkim darczyñcom: DOMREL spó³ka ze
Szczecina, BHP Ryszard i Pawe³ Pacu³a,
„Eko - Kolor” Ewa Dondaj i Gabriela Paczosik,
„Okna z Krakowa” B. Giersok, Piekarnia
„Bodek” B. Styrkowiec, Pracownicy GZOZ
w Krzywej, „Inter-Marche”, J. Ostrowska, M.
Darmoros, K. M. Jakubowscy, K. M. Paszek, A.
Ma³ek, U. K. Prociów, M. Pacu³a, M. Ku³acz,
B. M. Jasiñscy, A. Z. Urszulak, £. T. Hajduk,
Z. Majewska, J. Kawka, A.Z. Metanowscy,
A. G. Kapral, J. K. Chocianowscy, F. Skrzypczak, K. Góral, H. Dzia³o, M. Dul.
- Radnych Rady Gminy Chojnów,
- Urzêdu Gminy Chojnów,
- Wójta Gminy Chojnów,
- So³tysów i wolontariuszy oraz ofiarodawców
ze wsi Groble, Krzywa, Jerzmanowice i Stary £om,
- Proboszcza T. Jurka i parafian Parafii pw. Niepokalanego Poczêcia NMP w Chojnowie oraz
parafian M. B. Czêstochowskiej w Witkowie,
- Proboszcza A. Terleckiego i parafian Parafii
pw. Œw. Anny w Krzywej,
- Portalu Chojnow.pl, Powiatowego Zespo³u
Szkó³, wicedyrektora M. Kowalczyka i K. Michalskiej (reprezentantka uczniów) oraz mediów
za organizacjê licytacji.
Wszystkich jej organizatorów oraz uczestników, g³ównie mieszkañców Chojnowa i okolic
m.in. „Quad-Cross” Chojnów, PHU Jan
Wêgrzyn, „Komerc” sp. z o.o., „Auto-Handel”
K. Fedorowicz, PPUH Jan Kryszczuk, Piekarnia Kupczyk, „Klarys”, „Big-Form” sp. z o.o.,
PPU UNIFOT, „Oriflame” Chojnów, Gimnazjum nr 2, Basen Miejski w Chojnowie,
Sklep Papierniczy w Chojnowie, Sklep Sportowy w Chojnowie, Sklep „Maciuœ”, P. Seheniewicza - trenera m³odzików KS Chojnowianka.
Wyrazy wdziêcznoœci dla wszystkich, którzy
nie zostali wymienieni. Z góry dziêkujemy
równie¿ tym, którzy jeszcze zechc¹ pomóc
w odbudowie spalonego domu. Obecnie jego
stan nie pozwala na zamieszkanie, dlatego
goœcinnie mieszkamy u rodziny, za co jesteœmy
wdziêczni. Wierzymy, ¿e dziêki Pañstwa
pomocy ju¿ nied³ugo rozpoczniemy prace
remontowe. Obiecujemy, ¿e my równie¿ nie
pozostaniemy obojêtni na wo³anie o pomoc
innych ludzi.
Z wyrazami wdziêcznoœci
Franciszka i Adam Górak z rodzin¹
So³tys i samorz¹d wsi Witków
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Gimnazjum nr 2 lokalnym organizatorem Europejskich S³onecznych Dni w Chojnowie
Obchody Europejskich S³onecznych Dni
rozpoczêliœmy w Chojnowie ju¿ 17 kwietnia.
W tym dniu grupa uczniów z klasy II b, pod
opiek¹ pani Ma³gorzaty Potacza³y, spotka³a
siê z przedszkolakami z Przedszkola nr 3
oraz z grup¹ pierwszaków ze œwietlicy Szko³y
Podstawowej nr 4, zaœ 20 kwietnia odwiedzili
klasê IIIa ze Szko³y Podstawowej nr 3.
W trakcie spotkania, gimnazjaliœci poprzez
zabawê, przybli¿yli swoim m³odszym kolegom zagadnienia zwi¹zane z odnawialn¹
energi¹ s³oneczn¹ i sposobami jej wykorzystania. Na rêce pañ wychowawczyñ: Ewy
Jedynak, Bo¿eny Szarek, Doroty Chopkowicz
i Miros³awy Spes m³odzie¿ z gimnazjum
przekaza³a zaproszenie do udzia³u w kulminacji obchodów Europejskich S³onecznych
Dni. 8 maja do siedziby Gimnazjum nr 2
przybyli goœcie. W sumie spotka³o siê osiemdziesiêciu przedstawicieli szkó³ podstawowych
i przedszkoli naszego miasta. Wszyscy przywdziali s³oneczne stroje i wygl¹dali naprawdê
imponuj¹co. Ka¿dy z nich przyniós³ bilet
wstêpu, który pos³u¿y³ potem do zbudowania
makiety kolektora s³onecznego. I zaczê³o
siê…!!! Najpierw spotkanie w auli szko³y. Tu
rozstrzygniêto konkurs na najbardziej pomys³owy s³oneczny strój. Nastêpnie do akcji
wkroczyli gimnazjaliœci z Kapitu³y Zielonej
Flagi. Podzielili goœci na trzy grupy i odt¹d
zajêcia toczy³y siê w trzech miejscach równoczeœnie: auli, sali gimnastycznej i pracowni
informatycznej. W auli szko³y dzieci obejrza³y
przedstawienie pt. „Wêdrówki energooszczêdnej
¿arówki” przygotowane przez uczniów klasy
II b. Tu tak¿e na przygotowanych biletach
powstawa³y uœmiechniête s³oneczka. W sali
gimnastycznej trwa³y s³oneczne rozgrywki

sportowe zorganizowane przez uczennice
z klasy II c pod opiek¹ pani Aliny Bujak. Sala
informatyczna sta³a siê królestwem malowania œwiat³em, którym rz¹dzi³ nasz absolwent
Szymon Cichocki oraz pani Paulina Urban.
Gdy skoñczy³y siê zajêcia w budynku szko³y,
wszyscy wyszli na podwórko i rozpoczê³o siê
budowanie makiety kolektora s³onecznego.
Nastêpnie uformowano pochód, który
przeszed³ ulicami miasta Chojnowa. Podczas
przemarszu wznoszono has³a propaguj¹ce
odnawialn¹ energiê s³oneczn¹: „ Energia
s³oneczna jest wieczna i dla Ziemi bezpieczna”,
a tak¿e: „Czy to ma³y, czy to du¿y - ka¿dy wie,
do czego kolektor s³u¿y”. M³odzie¿ rozdawa³a mieszkañcom Chojnowa ulotki. Pochód
dotar³ do Urzêdu Miasta. Mi³¹ niespodziank¹
by³o spotkanie z burmistrzem miasta Chojnowa
panem Janem Serkiesem, który popar³ inicjatywê propagowania odnawialnej energii
s³onecznej. Za pomoc w organizacji Europejskich
S³onecznych Dni serdecznie dziêkujemy
dyrekcji Gimnazjum nr 2: panu Andrzejowi
Urbanowi i pani Lucynie Spes, nauczycielkom:
wychowania fizycznego - pani Alinie Bujak,
j. angielskiego - pani Paulinie Urban, pedagogiki specjalnej - paniom: Agnieszce
Barszczyk i Jadwidze Kranc; nauczycielkom
z zaprzyjaŸnionych placówek oœwiatowych,
które przy³¹czy³y siê do miejskich obchodów
europejskiego œwiêta - paniom: Dorocie
Chopkowicz, Ewie Jedynak, Miros³awie
Spes, Bo¿enie Szarek; za nieocenione wsparcie finansowe - wspó³partnerowi dzia³añ ekologicznych w naszym gimnazjum, laureatowi
ubieg³orocznej edycji „Drzew œwiata” w³aœcicielowi firmy „Eneko” panu Zbigniewowi
Sus³o.
oprac. M. Potacza³a

Sprzedam
budynek magazynowy
o pow. u¿yt. 1837 m2
o konstrukcji ¿elbetowo-stalowej
z zadaszonymi rampami z dwóch stron
i placem manewrowym
o pow. 1700 m2 w Chojnowie.
Mo¿liwe wykorzystanie czêœci
powierzchni na cele mieszkalne.
Dobre po³o¿enie do celów handlu
hurtowego. Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm
nabywcom po po³owie.

Cena brutto 940 tys z³.
Tel. 608-348-309

Do wynajêcia powierzchnia
hurtowo-magazynowo-produkcyjna
w Chojnowie
(w okolicach Urzêdu Gminy),
500 m2 lub czêœæ,
parter, wszystkie media,
zadaszone rampy, solidna,
stabilna umowa najmu.
Gwarantowane prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.

Wiadomoœæ
tel. 606-744-998
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Przygoda braci z muzyczn¹ ksi¹¿k¹ Skoranta przy Cantat
maja w warszawskim klubie ,,Kocio³”,
odbêdzie siê oficjalna premiera ksi¹¿ki
pt. ,,Gdzie oni s¹?” Na jej treœæ sk³adaj¹ siê
muzyczne wspomnienia, dotycz¹ce g³ównie
lat 80-tych, przeró¿nych osób z palestry krajowych artystów, muzyków czy dziennikarzy.
Wœród wielu znakomitoœci znalaz³y siê wspomnienia dwóch chojnowian. Bracia Piotr i Bogdan
Misikiewicz, redaktorzy „Gazety Chojnowskiej”,
od lat zwi¹zani s¹ z ró¿nymi gatunkami muzycznymi, muzyka towarzyszy im od zawsze,
muzyce podporz¹dkowuj¹ znaczn¹ czêœæ
swojego ¿ycia.

25

Tytu³ ksi¹¿ki nawi¹zuje do zespo³u Republika
i pierwszych s³ów przeboju pt. ,,Bia³a flaga”.
Treœæ wspomnieñ chojnowian, dotyczy
w³aœnie wp³ywu twórczoœci Grzegorza Ciechowskiego na ich codzienne ¿ycie.
Jak to siê jednak sta³o, ¿e przygoda z t¹
ksi¹¿k¹ dosz³a do skutku?
Opowiada Piotrek:
,,Gdy w 2009 roku mój zespó³ Reputacja powoli
koñczy³ pracê nad studyjn¹ p³yt¹ ,,Reprodukcje” wci¹¿ odczuwa³em pewien niedosyt.
Dotyczy³ on g³ównie braku kompozycji
Grzegorza Ciechowskiego pt. ,,Witamina X”.
To stary numer Republiki z 1981r. Mia³ on
jednak w koñcu znaleŸæ siê na ostatniej p³ycie
republikanów. Nag³a œmieræ Grzegorza te
plany zniweczy³a. Posiada³em jednak tekst
tego utworu. Wiedzia³em, ¿e fani maj¹ wersjê
koncertow¹ ,,Witaminy”. Posiada³em ju¿ wtedy
p³yty zespo³u Inni. Na jednej z nich znajdowa³a siê m.in. ,,Pornografia”. To utwór
Republiki te¿ pochodz¹cy z 1981r. Liderem
zespo³u Inni jest wokalista i poeta - Artur Szuba.
Wiedziony instynktem przedzwoni³em do niego.
Osoba wówczas mi kompletnie obca, jeszcze
tego samego dnia drog¹ elektroniczn¹, przekaza³a mi historyczn¹ ,,Witaminê X”. Utwór
zosta³ nagrany i umieszczony na naszej
p³ycie. Od tamtej pory zacz¹³em utrzymywaæ
z Arturem kontakt. O fakcie powstania ksi¹¿ki
wiedzia³em od samego pocz¹tku, czyli od

2002r. A to za sprawa miesiêcznika ,,Teraz
Rock”. Do g³owy by mi nie przysz³o ¿eby nawet
spróbowaæ wzi¹æ udzia³ w tym projekcie.
Sytuacja jednak uleg³a zmianie gdy w ubieg³ym
roku Jurek Owsiak og³osi³, ¿e na ,,Przystanku
Woodstock” bêdzie mia³ miejsce specjalny
koncert pod nazw¹ ,,Projekt REPUBLIKA”.
Polscy artyœci mieli wykonaæ utwory Grzegorza
Ciechowskiego. Nag³y przyp³yw twórczej weny
sprawi³, ¿e w ci¹gu godziny stworzy³em tekst
do ksi¹¿ki. W redakcji ,,Gazety Chojnowskiej”
zosta³ on starannie oszlifowany i wys³any. Po
,,Przystanku Woodstock” przysz³a informacja
od wspó³autora czyli Artura Szuby o zakwalifikowaniu materia³u do ksi¹¿ki. Ten fakt sprawi³,
¿e postanowiliœmy z bratem pojechaæ 28 kwietnia
do Torunia, gdzie w klubie ,,Od Nowa” podczas
ogólnopolskiego zlotu fanów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego, mia³a mieæ miejsce
prapremiera tego wydawnictwa.
“Dzieñ Bia³ej Flagi”(DBF) w Toruniu dla mnie
nabra³ historycznego sznytu. Nie doœæ, ¿e pozna³em
pierwszego menad¿era Republiki p. Andrzeja Ludewa, to w dodatku zupe³nie spontaniczne wykona³em wraz z zespo³em „Lataj¹ce talerze” utwór
“Telefony”. Warto spe³niaæ swoje marzenia.
Zachêcam do lektury, to swoista lekcja historii
Polski lat 80- tych. Z chojnowskim akcentem.

z og³oszeniem werdyktu jury odby³a siê
w legnickiej katedrze. Imprezie towarzyszy³
koncert chórów i pokaz tañców narodowych
pod wspólnym tytu³em „Na ludowo”. Wœród
szeœciu wystêpuj¹cych grup wokalnych wyst¹pi³ te¿ chojnowski chór „Skoranta”. 18
maja na patio Galerii Piastów „Skoranta”
najpierw razem z innymi chórami wykona³a
kilka piosenek ludowych, potem mia³a swoj¹
w³asn¹ prezentacjê. To dla naszych przedstawicieli i dla miasta niew¹tpliwe wyró¿nienie.
Sami chórzyœci mówi¹, ¿e doœwiadczyli czegoœ
niezwyk³ego, niecodziennego… Chojnowski
akcent mia³ tak¿e fina³ koncertu. Ponowny
wystêp wszystkich szeœciu chórów przebiega³ pod batut¹ Zenona Chmielewskiego dyrygenta naszej „Skoranty”.
opr. eg

Zainteresowanych odsy³amy do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie, gdzie pozycja
zosta³a ju¿ jakiœ czas temu zamówiona.
Pozycjê mozna nabyæ w internecie: serpet.pl;
megatunes.pl lub pod adresem:
art.szuba@gmail.com
opr. eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
na najem lokali u¿ytkowych zlokalizowanych przy ul. D¹browskiego 15,
na I piêtrze budynku by³ej Stra¿y Po¿arnej:
1. Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 13,65 m2.
2. Dwa pomieszczenia magazynowe o powierzchni ³¹cznej 39,07 m2.
3. Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 12,38 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej netto, pomieszczenia magazynowego wynosi 3,00 z³ + podatek VAT 23%.
Wadium - 50,00 z³. Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 06 czerwca 2012r. o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
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W tegorocznej edycji konkursu Legnica Cantat
wyst¹pi³o dziewiêæ chórów z ca³ego kraju.
Przes³uchania odbywa³y siê w sali Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego. Uroczysta gala

04 czerwca 2012r. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu,
najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Lokal
mo¿na ogl¹daæ w dniach od 21.05.2012r. do 04.06.2012r. w godz. 8.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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MLPN-2012 w liczbach
Za nami IV kolejka rozgrywek Miêdzyzak³adowej Ligi Pi³ki No¿nej - Chojnów 2012.
Do tej pory rozegranych zosta³o 16 spotkañ, w których pad³o ³¹cznie 210 bramek.
Œrednia na 1 mecz wynosi 13,1. Najwiêcej bramek pad³o w drugiej i trzeciej kolejce 61. Na listê strzelców wpisa³o siê do tej pory 51 zawodników.
Trzecia edycja Miêdzyzak³adowej Ligi Pi³ki
No¿nej - Chojnów 2012 cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem ze strony kibiców.
Dziêkujemy za doping i zapraszamy na
kolejne spotkania.
Wyniki IV kolejki oraz aktualna tabela:
(16.05.2012)
PETRO-METAL - ZKS NIEBIESKI PARASOL 6:5
ALKEN - PAPIERNIA 19:4
BELFRY-12 - DOMEX 3:4
KADRA APIS - FEERUM 3:0 (walkower)

Hej, kto skory, hop do Skory
czyli
I Sp³yw Kajakowy Skor¹
...i okaza³o siê, ¿e Skorê mo¿na przep³yn¹æ kajakiem!
Dokonali tego gimnazjaliœci z Jedynki pod wodz¹
pana Jurka Kucharskiego. To by³a kolejna akcja
w ramach projektu Telewizyjny Cooltywator
Mo¿liwoœci fundacji Smak Sukcesu.
Serdecznie dziêkujê stra¿akom z Chojnowskiej JRG
za zabezpieczenie sp³ywu i pomoc techniczn¹, a wszystkim
moim przyjacio³om i rodzinie za zaanga¿owanie
w organizacjê imprezy.
Magda Czapska
Koordynator projektu

TABELA:
LP. DRU¯YNY
iloœæ meczy
1. PETRO-METAL
4
2. ZKS NIEBIESKI PARASOL
4
3. ALKEN
4
4. DOMEX
4
5. FEERUM
4
6. BELFRY-12
4
7. KADRA APIS
4
8. PAPIERNIA
4

pkt
12
9
9
7
4
3
3
0

bramki zdobyte
25
50
38
36
24
22
14
10

bramki stracone
17
19
18
15
23
18
28
81

Po krótkim instrukta¿u ruszyliœmy zwart¹ grup¹.

Pi³ka no¿na
Po pechowo przegranym meczu ze Stal¹ Chocianów z dobrze poinformowanych
Ÿróde³ wiemy, ¿e mêsk¹ rozmowê z dru¿yn¹ Chojnowianki przeprowadzi³ cz³owiek
z zarz¹du klubu - Arkadiusz Kalicki. By³ to bardzo skuteczny zabieg. W wyjazdowym
meczu z rezerwami Górnika Polkowice, nasza dru¿yna wywalczy³a cenny remis.
Jeden punkt uzyskany w Polkowicach, wci¹¿ dawa³ nadziejê na utrzymanie siê
w lidze okrêgowej.
KS Polkowice II - KS Chojnowianka Chojnów 1:1
Kolejny pojedynek tym razem u siebie zdawa³ siê byæ z gatunku tych ³atwych, lekkich
i przyjemnych. To za spraw¹ ostatniej dru¿yny z tabeli czyli drugiej dru¿yny Chrobrego
G³ogów. Jak siê okaza³o nic bardziej mylnego. To by³ dreszczowiec z happy endem.
Chojnowianka zamiast do przerwy prowadziæ co najmniej 3:1 to do 47 minuty
spotkania przegrywa³a 0:2! Na trybunach pojawi³y siê okrzyki „witaj A klaso”. To
byæ mo¿e podzia³a³o na zawodników jak prysznic zimnej wody. Dru¿yna pokaza³a
swój charakter jak Widzew £ódŸ z lat 80-tych. Przepiêkna bramka Zatwarnickiego,
strza³em z ok. 20m w samo okienko bramki goœci, wla³a nadziejê w serca wszystkich.
Sta³o siê to co mia³o siê staæ. Znów da³ o sobie znaæ na koniec tego pojedynku
Ga³aszkiewicz oraz nasz bramkarz. W 88 minucie ten pierwszy zdoby³ decyduj¹c¹
bramkê na wagê zwyciêstwa. Drugi natomiast w koñcówce meczu wybroni³ nieprawdopodobn¹ sytuacjê. Brawo ch³opaki!
KS Chojnowianka Chojnów - Chrobry II G³ogów 3:2 (0:1)
pm

Czasami pchaliœmy lub ci¹gnêliœmy sprzêt, ale przecie¿ na
tym polega urok sp³ywu.

„Uda³o siê!”, „Przep³ynêliœmy!”, „Uuuuu, za rok p³yniemy
znowu!”

Nowo otwarty sklep
Mieszalnia lakierów
samochodowych
CSV RM
podk³ady, lakiery,
szpachle, materia³y
œcierne, itp.
Chojnów ul. Legnicka
(obok Kobo)
GAZETA CHOJNOWSKA NR 10/766
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Firma “RMA POLSKA” sp. z o. o. w Chojnowie jest nowoczesnym zak³adem produkcyjnym
z kapita³em zagranicznym. Posiadamy szerokie spektrum dzia³alnoœci pocz¹wszy od produkcji
detali do armatury przesy³owej gazu i ropy naftowej, po produkcjê detali zlecanych us³ugowo.
Dzia³alnoœæ zak³adu od 15 lat zwi¹zana jest z dostawami detali do firm macierzystych
w Niemczech oraz sprzeda¿¹ produktów do firm europejskich.
W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do pracy osób na stanowiska:

* SPAWACZ MIG-MAG
* ŒLUSARZ
* OPERATOR MASZYN CNC - Tokarz / Frezer
* OPERATOR OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH - Tokarz / Frezer
Firma oferuje:
z Ciekaw¹ i samodzieln¹ pracê,
z Mo¿liwoœæ kszta³cenia siê i rozwoju zawodowego,
z Atrakcyjne wynagrodzenie proporcjonalne do poziomu wiedzy i doœwiadczenia,
z Stabiln¹ pracê,
z Pakiet œwiadczeñ socjalnych.
Dokumenty aplikacyjne prosimy sk³adaæ w sekretariacie firmy:

“RMA POLSKA” sp. z o. o.
ul. £u¿ycka 14
59-225 CHOJNÓW lub na adres poczty elektronicznej: rma@rma.com.pl
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OG£OSZENIA DROBNE

Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w Gromadce 1-piêtrowy, pow. 200 m2
+ 100 m2 piwnica, gara¿ 2-stanowiskowy, 5 sypialni,
jadalnia, kuchnia, 2 ³azienki, pokój kominkowy, gabinet,
du¿y, zagospodarowany ogród. Wiadomoœæ:
tel. 517-131-423.

z oknem, oddzielnie WC, kuchnia z jadalni¹ (czwarty
pokój), balkon zabudowany panelami, ciep³e i s³oneczne, powierzchnia 74,3 m2, do odœwie¿enia.
Blisko basen, supermarkety, poczta, szko³a, przedszkole, park. Cena atrakcyjna, podlega negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 661-033-421.

Sprzedam dom o pow. 146 m2, parterowy, na
dzia³ce 24 ary, okolice Chojnowa, salon z kuchni¹,
3 sypialnie, 2 ³azienki, gara¿ wolnostoj¹cy.
Wiadomoœæ: tel. 692-431-126.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñskiego,
3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp., czêœciowo
umeblowane, cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 723-497-344.

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie.
Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³asnoœciowe
w Chojnowie, ul. Gen. St. Maczka - mieszkanie
po³o¿one w spokojnej okolicy, sk³ada siê z 2 pokoi,
kuchni, ³azienki i wc. (osobno), pow. 52,1 m2, IVp.,
nowe okna, pod³ogi drewniane, g³adŸ, s³oneczne,
du¿y balkon, mieszkanie zadbane, piwnica, parking
przy bloku, obok piêkny bogato wyposa¿ony plac
zabaw dla dzieci, cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 693-926-049.

Sprzedam domek poniemiecki do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam dom w bardzo dobrej lokalizacji.
Wiadomoœæ: tel. 606-391-044.
Sprzedam dom o powierzchni mieszkalnej 146 m2
z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów Paderewskiego.
Cena 450 tys. z³ do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 728-968-763.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 61,3 m2
w Chojnowie na ul. Samorz¹dowa, IVp., 3 pokoje,
œrodkowe, budynek ocieplony + dzia³ka pod gara¿,
atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 725-124-849.
Sprzedam umeblowane mieszkanie na IIIp.,
1 pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój w bloku
spó³dzielczym. Wiadomoœæ: tel. 696-363-691.
Pilnie sprzedam du¿e mieszkanie w cenie ma³ego.
Mieszkanie w³asnoœciowe po³o¿one na osiedlu
w Chojnowie, IIp., 4 pokoje, du¿y przedpokój, ³azienka

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
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Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 55m 2 w centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 668-739-089.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, po³o¿one
w starym budownictwie na IIp, przy ul. Paderewskiego 2,
o powierzchni 63,90m2, 2 pokoje, sypialnia, ³azienka,
kuchnia i przedpokój, po kapitalnym remoncie,
nowe okna, drzwi, panele, ocieplone, ogrzewanie
i woda - piec gazowy. Po³o¿one niedaleko centrum,
a zarazem z widokiem na rzekê, ulokowane miêdzy
dwoma parkami- du¿o zieleni. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-363-500.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Bia³ej
67m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
strych, budynek gospodarczy. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 724-445-164, 501-025-270.
Chêtni do kupna mieszkañ w Chojnowie - odbiór
mieszkañ paŸdziernik 2013rok. Pokoje: 2 na parterze,
2 na I piêtrze i 2 na II piêtrze + komórka strychowa
do ka¿dego. Wiadomoœæ: tel. 604-219-885.
Sprzedam kawalerkê- 24m 2, blisko centrum,
Chojnów, po remoncie, ogrzewanie elektryczne,
mo¿liwoœæ zainstalowania ogrzewania gazowego,
kuchnia, pokój, ³azienka, przedpokój. Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 661041-843.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 3.pokojowe
na IIp, nowoczeœnie wykoñczone, odnowione przy
ul. Maczka do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 601-552-649.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, kuchnia,
³azienka, Ip., stare budownictwo, niski czynsz,
pow. 64 m2. Wiadomoœæ: tel. 604-245-422.
Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze
w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka, pow.
63m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539
lub 608-287-451.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2.pokojowe,
pow. 62 m2, Ip., w kamienicy przy ul. Kiliñskiego 3.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.
Sprzedam mieszkanie o pow. 27 m2, 1 pokój,
kuchnia, wc, w nowym budownictwie, korzystna
lokalizacja, cena do uzgodnienia, nowe okna, panele
na pod³odze. Wiadomoœæ: tel. 793-201-137.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 42 m2+gara¿ w centrum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 889-602-165 lub 886-933-825.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIIp., ciep³e, s³oneczne z ogrzewaniem
gazowym, do mieszkania przynale¿y sucha piwnica
oraz komórka strychowa. Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.
Sprzedam 5 mieszkañ w Rokitkach bezczynszowych z ogródkiem i miejscem na gara¿, blisko
wody i lasu. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Lokal do wynajêcia. Wiadomoœæ: tel. 665-563-301
lub 607-572-383.
Praca
Doœwiadczona mama podejmie siê opieki nad
dzieæmi. Wiadomoœæ: tel. 512-012-435.
Zatrudniê fryzjera/fryzjerkê, wymagane du¿e doœwiadczenie w zawodzie. Osoba komunikatywna,
umiej¹ca pracowaæ w grupie, niekonfliktowa. Atrakcyjne warunki pracy, gwarancja ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji (kursy/szkolenia). List motywacyjny
oraz CV mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio w Salonie
„Elits” ul. Sikorskiego 12 Chojnów lub drog¹ elektroniczn¹ elits@onet.eu. Wiadomoœæ: tel. 663-651-362.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie przy
ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2, 1.104 m2, 935 m2.
Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach,
atrakcyjna okolica, 8 dzia³ek po ok. 17 ar, mo¿liwoœæ po³¹czenia. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 513-184-938.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach.
Wiadomoœæ: tel. 76 817-89-19.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej, blisko
koœcio³a, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 697-540-025.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ejKolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach
o powierzchni 10 ar uzbrojona, w atrakcyjnym
po³o¿eniu. Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.
Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹ fundament 11,5a w Bia³ej ko³o Chojnowa. Dzia³ka
ogrodzona, przy drodze pr¹d, woda. Pozwolenie na
budowê. Cena do negocjacji 65000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 665-849-101.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej w Chojnowie (w szeregu gara¿y ko³o pijalni piwa).
Wiadomoœæ: tel. 696-363-691.
Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Kupiê grunt rolny lub nieu¿ytki. Wiadomoœæ:
tel. 600-613-526.
Chêtnie przyjmê nieodp³atnie lub za niewielk¹
kwotê mebloœciankê u¿ywan¹, kuchenkê gazow¹
i telewizor. Wiadomoœæ: tel. 76 754-00-09.
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